Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku jest realizatorem
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach priorytetu IX Działanie 9.2 pt. „Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego

rozwoju rynku pracy”. Realizacja projektu odbywa się w terminie 1 października 2013 – 31
grudnia 2014.
Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSE w
Białymstoku poprzez wdrożenie programu rozwojowego DSK, MES i DOZ. Projekt ma także na celu: a)
wzmocnienie relacji i współpracy ZSE z otoczeniem lokalnych instytucji i pracodawców w zakresie
realizacji celów DSK, MES i DOZ, b) modernizację organizacji praktycznego kształcenia zawodowego w
ZSE, c) podniesienie i rozwinięcie u uczniów ZSE praktycznych umiejętności zawodowych i kompetencji
kluczowych przydatnych na rynku pracy, d) dostosowanie kształcenia do wymogów strategii e-Podlasie
poprzez wdrożenie w ZSE innowacyjnych technik nauczania.
W ramach projektu w ZSE zostaną wdrożone następujące zadania: praktyczne kształcenie zawodowe z
zastosowaniem elementów DSK, wdrożenie do realizacji w szkole 4 modułowych programów nauczania
w zawodach technik elektryk, technik elektronik, elektryk i elektromechanik z zastosowaniem MSK,
poradnictwo i inne działania w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej z zastosowaniem elementów
DOZ oraz praktyki zawodowe u pracodawców.
Grupą docelową Projektu są uczniowie Technikum Elektrycznego oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 1 wszystkich kierunków.
Udział uczniów w Projekcie jest bezpłatny.
Projekt obejmie wsparciem wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie. Przy czym uczniowie klas III
i IV Technikum Elektrycznego i uczniowie klas II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczący w
Projekcie objęci są obligatoryjnie wsparciem w zakresie Poradnictwa Edukacyjno – Zawodowego.
Proces rekrutacji do Projektu prowadzony jest w trybie ciągłym, oddzielnie lub łącznie dla każdego z
działań projektowych równolegle w 2 szkołach uczestniczących w projekcie.
Podstawowymi kryteriami rekrutacji są kolejność zgłoszeń i rejestracja na platformie moodle Projektu.
PO SZCZEGÓŁY ZAPRASZAMY:
1. NA STRONĘ PROJEKTU: www.innowacyjnyelektryk.pl
2. Do biura projektu - pom. 210 (II piętro)
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